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En sejr over den nuværende 

uvidenhed er en sejr over had 
 

Fra LaRouche PAC Manhattan Project 

Borgermøde i New York City,  

30. sept., 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=IpUekoq98Jc 

 

Indledning ved mødeleder Dennis Speed,  

efterfulgt af hovedindlæg af  

Helga Zepp-LaRouche. 
 

Dennis Speed: Jeg er Dennis Speed, og på vegne af 

LaRouche PAC Political Action Committee vil jeg gerne 

byde jer velkommen til mødet i dag, den 30. september, 

2017. Der er et par ting, jeg gerne vil sige for at introdu-

cere vores hovedtaler. 

Alliancen mellem Kina, Rusland og USA, der er basis 

for den største forandring i menneskehedens historie i de 

seneste 500 år – og måske for de næste 500 år – er i vid 

udstrækning afhængig af det arbejde, som denne organi-

sation og vores hovedtaler i dag i særdeleshed, gør. Jeg 

vil gerne henvise til året 1989, som begyndte med fængs-

lingen af Lyndon LaRouche og sluttede med Berlinmu-

rens fald. Vores hovedtaler var stærkt involveret i begge 

disse begivenheder. Den ene begivenhed var en stor for-

brydelse, der satte USA på den nuværende kurs; og den 

anden begivenhed var et stort mirakel, der opererede 

langs linjerne af principperne for det institut, som hun 

havde stiftet – Schiller Instituttet. Der var endnu en begi-

venhed, der fandt sted det år, og som jeg ganske kort vil 

referere til og sige lidt om, om et øjeblik; og det var, at 

vores hovedtaler talte i Rom på en særlig, ekstraordinær 

konference, der fejrede 550-året for Koncilet i Firenze. 

Det store kirkemøde, hvor kardinal Nicolaus Cusanus 

(Nikolaus von Kues), som en del af en almen sammen-

sværgelse, der blev arrangeret af humanister i Italien, 

forsøgte at forene kirken omkring det, han kaldte den 

Katolske Konkordans, eller det Store Enhedsprincip; og 

som egentlig først blev meget åbenbart på tidspunktet for 

grundlæggelsen af USA, og ligeledes med den Westfal-

ske Fredstraktat i 1648. Jeg vil ikke sige mere om dette, 

men refererer blot til det, fordi det er en begivenhed, vi 

ikke ofte taler om. 

 

Helga Zepp-LaRouche. 

 
Vi er i besiddelse af et våben – faktisk to – men det, 

jeg kort vil referere til, er det, I kender; vi taler om det 

hele tiden: Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen. 

For, det var i 1989, som respons på Berlinmurens fald, at 

processen med at udforme denne politik først begyndte; 

den bar dernæst til en vis grad frugt i 1991-perioden. 

Men det var Helga, og fra fængsel, Lyn (Lyndon 

LaRouche, Helgas mand), der organiserede denne politik, 

som sluttelig tog form i Kina, i særdeleshed i sommeren 

1996; og denne politik er nu blevet den dominerende, 

strategiske realitet i verden.  

I denne uge udgav vi et særligt våben i vores kamp, 

for vi må kæmpe imod ondskab for at få det gode alterna-

tiv til at blive til virkelighed. Denne udgave af magasinet 

Executive Intelligence Review, om Robert Mueller, poli-

tisk morder, diskuterer ikke blot, hvad det er, der sker 

med USA’s præsident i dag, men også, hvorfor det, det 

sker med USA’s præsident, sker. Jeg vil ikke bruge me-

get tid på dette, men blot pointere, at Lyndon LaRouches 

sag er måden til at forstå sagen imod Trump. Begge disse 

sager er totalt opdigtede (»trumped up«); de er begge 

fuldstændigt opdigtede og af de samme folk. De samme 

folk, der satte LaRouche i fængsel, og de samme folk, der 

nu går efter Donald Trump; nemlig, britiske imperieinte-

resser. 

Men vi må kæmpe på to niveauer, og det vigtige er, at, 

konsekvent igennem alle årene, er denne idé om en ny 

verden, hvor digteren Friedrich Schillers principper bli-

ver de dominerende, diplomatiske midler – har været 

vores hovedtalers, Schiller Instituttets grundlæggers, 

enestående bidrag. Vi er nu i en situation, hvor vi seriøst 

kan tale om det koncept, at det princip, hun fremlagde, 

især i 1989 og frem til i dag sammen med Lyn, er i stand 

til at skabe en helt ny verden på det mest avancerede, 

kulturelle niveau nogensinde. Denne præsident for USA 

kan blive redskabet hertil. Men den eneste grund til, at 

dette er sandt, er på grund af hendes og Lyns ekstraordi-

nære arbejde og det faktum, at der er et par stykker af os, 

som i det mindste lejlighedsvis beslutter at droppe vore 

egne problemer og lytte til dem. Og som dernæst prøver 

at se, om vi kan gå ind i den form for dialog, der kan 

fremme hele menneskeheden i meget hurtigt tempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IpUekoq98Jc
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Det er altid en ære og en glæde for mig, og det er altid 

en ære og glæde at lytte til, ikke blot introducere, men 

høre Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets grund-

lægger. 

 

Helga Zepp-LaRouche: Lad mig sige »Hallo« til jer 

alle sammen. Jeg er meget glad for at kunne tale til jer. 

Jeg vil gerne begynde med den alvorlige krise, USA be-

finder sig i på grund af disse orkaner. På den ene side er 

det selvfølgelig helt forfærdeligt for de mennesker, der 

har lidt tab; liv er gået tabt, ejendom er gået tabt, liv er 

blevet destabiliseret. Men jeg mener, at, som så mange 

gange i menneskets historie, så kan en stor katastrofe 

vendes til en stor mulighed. Grunden til, at jeg siger dette, 

er, at præsident Trump sagde nogle ekstraordinære ting 

med hensyn til Puerto Rico. Han sagde, at man hidtil 

aldrig havde set en sådan grad af ødelæggelse; men at 

dette bliver den største genrejsning nogensinde. Eneste 

problem er, hvad man skal stille op med Puerto Ricos 

statsgæld; men tidligere sagde han, at offentlige/private 

projekter ikke fungerer, PPP fungerer ikke. Man har der-

for nu en situation, hvor ikke alene Texas, Florida og et 

par andre sydstater er blevet ødelagt, men også, at orka-

nen fuldstændig har ødelagt Puerto Rico. Hele den lille 

infrastruktur, der fandtes dér, er blevet udslettet; og, på 

trods af de massive militære bestræbelser nu for at gen-

opbygge, så må der gøres noget helt fundamentalt. Det er 

netop nu en situation som det, vi hele tiden har sagt i 

betragtning af den afgrundsdybe tilstand af infrastruktu-

ren i USA; I kender situationen i New York. Men vejene 

er forfærdelige, der er ingen hurtigtogssystemer; i har et 

forfærdeligt økonomisk kollaps, I har et sammenbrud af 

den forventede levealder. Hvis man vil have en målstok 

for et kollapsende samfund, så er det helt sikkert dette. 

Vi har hele tiden sagt, at, i betragtning af, at Kongres-

sen er, hvad den er, at de neokonservative i det Republi-

kanske Parti er, hvad de er; at kun en upartisk koalition, 

der gennemfører hr. LaRouches Fire Love – 

Glass/Steagall-bankopdeling; en nationalbank; et kredit-

system – ville give den form for finansiering, der er nød-

vendig for at genopbygge, ikke alene Puerto Rico, men 

hele USA. Vi har også hele tiden sagt, at, i betragtning af 

det strategiske miljø, er det eneste fornuftige, at USA 

tager imod tilbuddet fra præsident Xi Jinping og tilslutter 

sig den Nye Silkevej. Og at USA vil tillade kinesiske 

investeringer i infrastruktur; tillade kineserne at bruge 

deres omkring $1,4 billion i [amerikanske] statsobliga-

tioner til at investere i amerikansk infrastruktur. Det er, 

hvad det drejer sig om. 

Man kan desuden sige, at det er mere presserende end 

nogensinde før, fordi alle tegn hober sig op for, at vi står 

foran endnu en finanskrise, meget værre end den i 2008. 

For, alle parametrene, der eksisterede i 2007-2008, er til 

stede, men de er langt værre, fordi centralbankerne i de 

forløbne næsten 10 år absolut intet har gjort for at fjerne 

årsgagerne til krakket. Derfor har vi nu en absolut håbløs 

finansiel situation, hvor der næsten dagligt, her og der, er 

nogen, der advarer mod faren for krak. Så det er absolut 

presserende. 

Det er den sidste dag i september; det betyder, at vi 

har omkring seks uger til præsident Trump tager på en 

rundrejse til Asien, hvor han skal besøge flere asiatiske 

lande. Men især, som det ser ud nu, og udenrigsminister 

Tillerson er i øjeblikket i Beijing for at forberede det; 

som det nu ser ud, så får Trump et stort statsbesøg til 

Kina i november i forbindelse med denne Asien-

rundrejse. Hvis vi går tilbage til april, da præsident 

Trump mødtes med præsident Xi Jinping på Mar-a-Lago, 

så, i en ret markant vending i forhold til, hvad Trump 

havde sagt under valgkampagnen, fortsatte han ikke an-

grebene på Kina; men han grundlagde noget, som han 

gentagne gange har kaldt et venskab med præsident Xi 

Jinping. Han har gentagne gange sagt, han godt kan lide 

kineserne, at de er et storslået folk; og det, der siden har 

udviklet sig, er virkelig et meget vigtigt, strategisk part-

nerskab og en ditto relation mellem præsident Trump og 

præsident Xi Jinping. 

I april måned indledte vi en mobilisering for et krav 

om, at præsident Trump skulle deltage i Bælte & Vej 

Forum i maj måned. Vi lykkedes ikke helt med vores mål, 

men det lykkedes os at skabe betingelserne for, at Trump 

sendte en meget vigtig udsending, Matt Pottinger, som 

deltog i Bælte & Vej Forum. Ud af hele denne proces 

udvikledes fire strategiske dialoger, der nu fungerer, og 

som har resulteret i udsigter til potentielt at løse store 

brændpunkter, som Nordkorea. Faktisk har udenrigsmini-

ster Tillerson i Beijing sagt, at der er to eller tre bagkana-

ler til Nordkorea. Samtidig var en nordkoreansk delegati-

on i Moskva, hvor Moskva signallerede sin beredvillig-

hed til at indlede en politisk og diplomatisk løsning; som 

selvsagt ville omfatte Rusland, Kina og USA. Så det her 

fungerer; og jeg vil foreslå, at vi starter en lignende, eller 

endnu større, mobilisering, som vi gjorde i april for at 

prøve at få præsident Trump til Beijing Bælte & Vej 

Forum. At vi på en måde bruger denne krise i USA til at 

sige, at det, vi har brug for lige nu for at komme ud af det 

her, er den omgående gennemførelse af Glass-Steagall og 

hr. LaRouches Fire Love; men kombineret med, at denne 

strategiske alliance mellem USA og Kina må konsolide-

res, hvorved USA bliver en del af Verdenslandbroen. 

Der er et par problemer. Et af dem er hr. Bannon, som 

muligvis har nogle fortjenester, men som med garanti 

tager fejl med sin politik over for Kina. Han har netop 

praktisk talt erklæret Kina krig og sagt, at Kina er det 

største problem, den største trussel. De stjæler ameri-

kansk teknologi for blot at inkorporere den og blive en 

konkurrent. Han sagde alle mulige ting, som virkelig er – 

jeg ved ikke, om han blot er dårligt informeret, eller han 

rent ideologisk er så meget i det geopolitiske spil, at han 

ikke kan se, hvad der faktisk foregår; jeg kan ikke sige 

det med sikkerhed. Men kendsgerningen er åbenlyst den, 

at Obama/Hillary-establishment-fraktionen, de neokon-

servative i det Republikanske Parti, de er alle modstande-

re af en alliance mellem USA og så Rusland og Kina; for, 

det ville afslutte deres geopolitiske spil og mål om at få 

en unipolær verden, som de udtrykkeligt har forsøgt at 

opnå. Herudover har vi så Bannon-fraktionen, der forsø-

ger at bearbejde Trump og forsøger at sætte ham op imod 

Kina. Jeg mener, dette er strategisk, og vi må absolut gå 
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imod dette, fordi kendskabet til, eller opfattelsen af, hvad 

det er, Kina rent faktisk gør i Vesten, er absolut forkert. 

Lad mig endnu engang bruge min autoritet, så at sige, 

for jeg prætenderer ikke at være en ekspert i Kina; på 

ingen måde. Men jeg kan sige, at en stor del af min livs-

historie har været sammenvævet med, ikke at være invol-

veret, men at have haft det privilegium at se Kinas gigan-

tiske fremvækst. Jeg var første gang i Kina i 1971 under 

Kulturrevolutionen, og jeg har besøgt Kina mange gange 

siden 1996, hvor vi allerede havde udarbejdet forslaget til 

en Eurasisk Landbro, Nye Silkevejsidé. Så jeg kan sige, 

at det, der har fundet sted i Kina – og dette må folk i 

USA simpelt hen få at vide – er historiens største, øko-

nomiske mirakel. Det er et større økonomisk mirakel en 

det, der fandt sted efter krigen med genopbygningen af 

Tyskland. Det, Kina er gået i gang med at gøre, er at 

eksportere sit eget, økonomiske mirakel gennem de sidste 

30 år, og som er enormt. Kina har nu en meget stor mid-

delklasse i samfundet – god indkomst, god levestandard; 

de har løftet mere end 700 millioner mennesker ud af 

fattigdom. Præsident Xi har netop sagt, at den kinesiske 

regering vil bruge internettet til at være med til at løfte de 

resterende 40 million mennesker eller så, der stadig lever 

i fattigdom i landlige distrikter, ved at organisere e-

handel for folk i disse landdistrikter, så de kan sælge 

deres afgrøder, deres landbrugsprodukter. Det er typisk 

kinesisk, at de ville finde på sådan noget. Det er tanken at 

fjerne al fattigdom i Kina frem til år 2020.  

Nu har Kina udviklet en ny model for udenrigspolitik, 

og det er virkelig vigtigt, at amerikanere bliver bekendt 

med den; for det er ikke sådan, at Kina er ved at tage 

over, sådan, som Bannon siger. At Kina på en eller anden 

måde truer med at tage USA’s position. Nogle af jer hu-

sker måske, at der for et par måneder siden var et møde i 

New York, hvor den kinesiske ambassadør i Washington, 

Cui Tiankai, grundlæggende set fremlagde en præsentati-

on, hvor han sagde, at der var 16 eksempler i historien, 

hvor et land ville overgå den magt, som frem til dette 

punkt havde været den dominerende. At det i 12 tilfælde 

førte til krig; og at, i 4 tilfælde overtog den fremvoksende 

magt simpelt hen den gamle dominerende magt. Ambas-

sadør Cui sagde, at Kina hverken vil have de 12 tilfælde, 

hvor der blev krig, og ikke ville gentage disse eksempler; 

og heller ikke ville have de andre 4, for det, Kina tilbyder, 

er en helt ny model for relationer staterne imellem. Dette 

vil jeg gerne gennemgå, for jeg mener, det er absolut 

afgørende. Kina foreslår en ny model for stormagter, 

baseret på den absolutte respekt for de andre staters suve-

rænitet, princippet om ikke-indblanding, princippet om 

accept af en anden samfundsmodel og et win-win-

samarbejde mellem de to. Dette er selvfølgelig, hvad 

forholdet mellem USA og Kina bør blive til. Dernæst er 

et andet aspekt af denne nye, kinesiske model, en ny 

relation til Kinas naboer. Dette er allerede i kraft med 

ASEAN-landene, med Shanghai Samarbejdsorganisatio-

nen; det er i kraft i det Sydkinesiske Hav, hvor lande, der 

er naboer, indser fordelene ved gensidigt økonomisk 

samarbejde snarere end geopolitisk konfrontation. 

Et tredje aspekt, som i et aspekt er det vigtigste, er, at 

Kina har udviklet en helt ny model for relationer med 

udviklingslandene. Dette er mest synligt i Afrika. Det, 

Bælte & Vej Initiativet, den Nye Silkevej, har gjort på 

fire år, siden Xi Jinping annoncerede det, har ikke alene 

ført til historiens største infrastrukturprogram, hvor folk 

blot diskuterer, om det nu er 12 gange eller 20 gange så 

stort som Marshallplanen i genopbygningen (i Europa) 

efter Anden Verdenskrig. Det er et åbent spørgsmål; det 

er det gode. Det har fuldstændig forandret karakteren af 

det afrikanske kontinent, fordi kineserne har bygget jern-

baner fra Djibouti til Addis Abeba; de bygger nu jernba-

ner fra Kenya og Mozambique hele vejen til Rwanda. De 

har bygget mange industriparker, vandkraftværker, sy-

stemer til kunstig vanding; og nu planlægger de at gen-

nemføre det største infrastrukturprojekt nogensinde – 

Transaqua-projektet – der med sikkerhed ville transfor-

mere hele det afrikanske kontinent. 

Dette er en ny model for relationer, og den er ikke ba-

seret på geopolitik. Den har ideen om en alliance mellem 

fuldstændigt suveræne nationalstater; det er faktisk, hvad 

John Quincy Adams havde foreslået, da han var præsi-

dent for USA. At USA burde arbejde hen imod en allian-

ce af sådanne suveræne stater. Dette er meget vigtigt, 

med ånden for at have fælles udvikling af det almene vel, 

at have et banksystem, der er helliget investeringer i real-

økonomien, såsom Asiatisk Infrastruktur-Investe-

ringsbank, AIIB, BRIKS’ Ny Udviklingsbank, den Mari-

time Silkevejsfond, Silkevejsfonden og lignende institu-

tioner, er allerede et parallelt finanssystem. Så, hvis USA, 

som vi siger, ville afslutte kasinoøkonomien, vi indfører 

Glass-Steagall, vi afskriver de udestående derivatkon-

trakter, der ikke kan honoreres, vi afskriver kasino-delen 

af økonomien, og vi går over til en banksystem i Hamil-

tons tradition; så ville det passe perfekt til den Nye Sil-

kevejs allerede eksisterende Nye Paradigme. Dette er 

ikke en valgmulighed; jeg mener, det er den eneste måde, 

vi kan komme ud af dette rod på. 

Ser man på resten af den såkaldte vestlige alliance, så 

har vi netop haft valg i Tyskland, der fuldstændig har 

rystet situationen. Det, vi nu ser, er, at vi havde Brexit – 

dette var det britiske folks stemme imod EU, imod et 

neoliberalt økonomisk system, der betød, at de rige ville 

blive rigere og de fattige fattigere; svælget mellem rig og 

fattig ville udvides. Dette fortsatte med valget af Trump; 

eller snarere, Hillary Clintons nederlag. Det fortsatte 

med ’nej’-stemmen i den italienske folkeafstemning sid-

ste december, der havde til formål at ændre forfatningen, 

så den passede banksystemet bedre; og dette blev afvist 

af det italienske folk. Så havde vi valget i Tyskland. Jeg 

vil gerne sige til jer, at, hvis I troede, Tyskland var et 

stabilt land, ja, så er det skyllet ud i floden. SPD, Social-

demokratiet, fik det værste valg siden Bismarck. CDU 

tabte; de har nu lidt mere end sølle 30 %. Og Merkel fik 

kun stemmer fra omkring 29 %, hvis man tæller alle 

stemmerne efter. Dette har ført til en situation, hvor SPD 

afviste at fortsætte den Store Koalition, og de forsøger at 

sammensætte en alliance mellem CDU/CSU, FDP og de 

Grønne. Men det er en meget stenet vej, for der er mange 

modsatrettede synspunkter om Rusland, om migranterne, 

om flygtningekrisen, om den Europæiske Centralbanks 

magt. Så dette fører måske ikke til noget stort resultat i 
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den nærmeste fremtid, og vi kunne endda komme ind i 

begyndelsen af næste år; ingen ved, om de vil kunne 

danne en regering. 

Det største chokelement er, at populistpartiet fra høj-

refløjen, Alternativ for Tyskland [AfD], fik 12,5 % og nu 

er det tredjestørste parti i Tyskland. I det østlige Tysk-

land, i Sachsen, blev de det største parti; de er nu det 

stærkeste parti i Sachsen. I alle de andre nye stater fra det 

såkaldte DDR, øst-staterne, blev de det næststørste parti. 

I dette parti, jeg siger ikke, at alle de, der stemte, er raci-

ster eller nazister, men der er nogle virkelig onde nazi-

typer i deres ledende positioner. To tredjedele at vælger-

ne stemte for AfD, ikke, fordi de synes om AfD, men 

fordi de ville give de andre partier en lærestreg. Men ikke 

desto mindre, ser man på det faktum, at de nu i det østli-

ge Tyskland grundlæggende set er nummer ét og nummer 

to; hvad betyder det? Det betyder, at hele strukturen i 

Tyskland efter Murens fald er disintegreret. Der er en 

stor splittelse mellem øst og vest. I vesten ønsker de at 

danne den såkaldte Jamaica-koalition, som er CDU, CSU, 

FDP og de Grønne; men disse partier er ikke repræsente-

ret i øst. Så dette er grundlæggende set et stort chok. 

Hvorfor fik de så mange stemmer i øst? Jeg mener, det 

virkelig er vigtigt at forstå disse årsager, og at det grund-

læggende set er de samme årsager, der førte til Hillary 

Clintons nederlag. Hvad er problemet med dette kollap-

sende paradigme? Da Sovjetunionen kollapsede, beslut-

tede de neokonservative i USA sammen med briterne at 

gennemføre chokterapi. De besluttede at knuse Rusland; 

ikke tillade, at Rusland forblev en supermagt, men at 

forvandle Rusland til et råmaterialeproducerende tredje-

verdensland. De gennemførte en chokterapi i Rusland, 

der i løbet af tre år – fra 1991 til 1994 – mindskede Rus-

lands industrikapacitet til en tredjedel. 

De anvendte samme politik i den østlige del af Tysk-

land, som førte til komplet ødelæggelse – privatisering og 

en affolkning af byer. Unge kvinder ville tage til den 

vestlige del, og man havde byer, hvor der kun var gamle. 

Selvfølgelig fulgte der en masse økonomiske vanske-

ligheder med det. Det var denne virkning af den neolibe-

rale chokterapi, der blev anvendt i det østlige Tyskland, 

som folk i høj grad følte som en uretfærdighed; de følte 

sig kørt ud på et sidespor. Der er nu byer i Østtyskland, 

der ser meget pæne ud nu, fordi der er blevet restaureret; 

historiske bygninger er blevet restaureret. Men ser man 

om bag disse pæne facader, ser man en masse elendighed 

og en masse skuffelse. Det er grunden til, at flygtninge-

krisen ramte så hårdt; det er grunden til, at folk i den 

østlige del følte sig så meget mere truet af den indstrøm-

mende flygtningekrise. For de følte, at disse flygtninge 

ville få ting, som var blevet dem berøvet. Jeg siger dette 

for blot at minde jer om, at det ikke kun er USA, der 

befinder sig i en forfærdelig økonomisk situation; men 

hele det nye, liberale paradigme, der har resulteret i alle 

disse dramatiske forandringer, er stadig virksomt. Jeg har 

sagt det mange gange – jeg sagde det efter Brexit, jeg 

sagde det efter valget af Trump – at denne uretfærdighed 

vil forårsage lignende jordskælv, indtil der rettes op på 

uretfærdigheden, og den erstattes af et Nyt Paradigme. 

Jeg mener, vi befinder os ved en absolut korsvej, hvor 

principperne, der var den absolutte kerne i det Amerikan-

ske System, især med hensyn til den udenrigspolitik, der 

blev udtrykt af John Quincy Adams; men endnu dybere 

tilbage i historien, med principperne i den Westfalske 

Fredstraktat om, at udenrigspolitikken må være i den 

andens interesse, og at det må være grundlaget for alle 

relationer med andre lande. Situationen er lige nu sådan, 

at I, med præsident Trump, har muligheden for, at USA 

går tilbage til denne politik. Præsident Trump gør sit 

bedste; han gør det, men han bliver desorienteret, fordi 

der er mange kampe mellem fraktioner i administrationen, 

og det er ikke et afgjort spørgsmål. Men alt afhænger af, 

at USA går sammen med Rusland og Kina på dette tids-

punkt, og hvis disse tre lande kommer sammen, er der 

absolut intet, intet problem, der ikke kan løses. 

Jeg ville grundlæggende set sige til jer: Lad os bruge 

tiden fra nu og frem til november til at få den form for 

mobilisering i USA og internationalt for at få vore lande 

på kursen for at tilslutte sig den Nye Silkevej og det nye 

paradigme. Det nye paradigme er den idé, at man sætter 

menneskeheden først, menneskehedens interesser først, 

og dernæst nationale interesser, og at man helt ophører 

med at tænke i geopolitiske baner. Jeg er helt overbevist 

om, og dette var grundlaget for Schiller Instituttet lige fra 

dets grundlæggelse, at, hvis vi ikke ændrer vores uden-

rigspolitik til en sådan fremgangsmåde, er faren for men-

neskehedens udslettelse gennem termonuklear krig en 

meget høj risiko. 

Vi har netop nu et utroligt øjeblik i historien, og jeg 

vil gerne have, at I virkelig griber dette øjeblik, og lad os 

flytte bjerge. [applaus]  

 

Herefter følger ca. en halv times spørgsmål til Helga 

Zepp-LaRouche. Lyt til hendes svar på videoen.                    


